)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,42 רח' השושן

שאלות ליחזקאל פרק ל"ה
 יש שמפרשים שטענו שעוינות נגד אדום כה קשה אינה מצויה.פרקינו הוא נבואה על אדום
: עיין(י) בדוגמאות במקומות אחרים בתנ"ך עם זעם כנגד אדום.בנבואות לעמים אחרים
י- ה:  ישעיהו לד
יח-ז: ירמיהו מט
 תהילים קלז
)י ברד"ק/למה נבואה על אדום מופיע כאן לאחר פרק לד? (היעזר
 איך התיאור.יד- עיין שם פרק כה פסוקים יב.לב מדברים על נבואות על העמים-פרקים כה
?והנבואה שם על אדום דומה לפרקינו? מהן ההבדלים
 לדבריו למה יש כל כך הרבה כעס נגד אדום? מה.יב ורד"ק שם-י:עיין ספר עובדיה א
?חטאתם
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Questions for Yechezkel Perek  ל"ה:
1. Our Perek is a prophecy about Edom. Some exegetes propose that the hostility
prophesied about Edom is unlike any other prophecy about other nations. See
the following for other prophecies about Edom:
 י- ה: ישעיהו לד
 יח-ז:ירמיהו מט
 תהילים קלז
2. Why does the prophecy about Edom appear after Perek  ?ל"דSee Radak
3. Perakim לב- כהspeak about prophecies to other nations? See Perek  כהpesukim
יד-יב. Compare and contrast the description of and prophecy about Edom.
4. See Sefer Ovadiya יב-י: אand the Radak. According to the Radak, why is there so
much anger at Edom? What are their sins?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/aiz-israelveedom.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=57
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Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=57

Summaries – סיכומים
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06197.html

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_35/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com מייל ל
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.
דניאל בן איטה

רפאל יצחק בן חיה גיטל

גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

